São José dos Campos, 29 de maio de 2020.
CIRC. 008/2020.

Assunto: Plano São Paulo – regras para reabertura da atividade econômica.
Prezado Cliente
O Governo de São Paulo lançou na quarta-feira (27) os protocolos sanitários do Plano São Paulo para
permitir a retomada de comércios e serviços não essenciais. As diretrizes vão regular o atendimento
presencial e o fluxo de clientes, funcionários e colaboradores em 15 setores produtivos e seus respectivos
subsetores, confira a notícia completa no link: https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/plano-spdefine-protocolos-para-setores-produtivos-segundo-etapas-de-flexibilizacao/
As normas padronizam níveis de distanciamento social, higiene pessoal, limpeza e higienização de
ambientes, comunicação e monitoramento das condições de saúde de trabalhadores e estão disponíveis no
site: https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp.
O Decreto estadual nº 64.994 está disponível no link:
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2020/decreto-64994-28.05.2020.html

A Prefeitura de São José dos Campos publicou na quinta-feira (28) dois decretos que estabelecem
regras para reabertura da atividade econômica no município durante a pandemia da covid-19, a
partir de 1º de junho, de acordo com as fases estabelecidas pelo Plano São Paulo do governo
estadual, confira a notícia completa no link: https://www.sjc.sp.gov.br/noticias/2020/maio/28/prefeituraestabelece-regras-para-reabertura-da-atividade-economica/
Para conferir os dois decretos municipais 18.535 e 18.536 (São José dos Campos) na íntegra, acesse o link:
http://servicos.sjc.sp.gov.br/governo/boletim/boletimPDF/20200528230305b4600258-ce95-4c87-953e2ba16aff4588.pdf
Caso a sua empresa esteja situada em outro munícipio, a nossa orientação é consultar a legislação local,
pois todas as prefeituras estão publicando suas regras de retomada das atividades.
Outra orientação importante, é a consulta das orientações gerais aos trabalhadores e empregadores em
razão da pandemia da covid-19, no site do governo federal, para evitar problemas trabalhistas em caso de
fiscalização:
https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/covid-19

RETOMADA DO NOSSO ATENDIMENTO PRESENCIAL:
Com o compromisso de manter o andamento dos trabalhos, considerando a relevância do momento pelo
qual passamos e para preservar a saúde de nossos colaboradores, informamos que estamos adequando as
nossas instalações, e em breve estaremos retornando com as nossas atividades no escritório, porém com a
equipe reduzida, e que somente atenderemos mediante a agendamento prévio, visto que, não podemos
manter pessoas em espera na nossa recepção, conforme estabelecido no decreto municipal, e que
precisamos exigir o uso das máscaras, informamos ainda que todos os nossos departamentos continuam
atendendo normalmente de forma remota através dos e-mails, e WhatsApp Business conforme lista abaixo:
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Área/departamentos
Departamento Pessoal

E-mail
Amanda

Sócio
Departamento Contábil

WhatsApp Business

pessoal@aporto.com.br

(12) 2139-5162

pauladp@aporto.com.br

(12) 2139-5163

nicedp@aporto.com.br

(12) 2139-5160

sergio@aporto.com.br

(12) 2139-5188

helio@aporto.com.br

(12) 2139-5194

lilian@aporto.com.br

(12) 2139-5172

karina@aporto.com.br

(12) 2139-5102

kelly@aporto.com.br

(12) 2139-5196

João Pedro

jpedro@aporto.com.br

(12) 2139-5174

Sócio

altamiro@aporto.com.br

(12) 2139-5177

Sócio

flavio@aporto.com.br

(12) 2139-5190

solange@aporto.com.br

(12) 2139-5180

elisangeladf@aporto.com.br

(12) 2139-5185

barbaradf@aporto.com.br

(12) 2139-5197

Sócio

jroberto@aporto.com.br

(12) 2139-5154

Danielle

dani@aporto.com.br

(12) 2139-5157

Sócio

paulo@aporto.com.br

(12) 2139-5156

laura@aporto.com.br

(12) 2139-5171

Sócio

altamiro@aporto.com.br

(12) 2139-5177

lucas@aporto.com.br

(12) 2139-5178

Sócio

sergio@aporto.com.br

(12) 2139-5188

pollyana@aporto.com.br

(12) 2139-5100

Sócio

sergio@aporto.com.br

(12) 2139-5188

Departamento de Legalização de Empresas Antônio Carlos

acarlos@aporto.com.br

(12) 2139-5168

ivair@aporto.com.br

(12) 2139-5153

eugenio@aporto.com.br

(12) 2139-5186

alan@aporto.com.br

(12) 2139-5150

Departamento Fiscal

Setor Financeiro

Departamento de Tributos e Processos

Setor de Expedição

Setor da Qualidade / Office 2 CRM

Comercial

Sócio

Setor de Tecnologia
Sócio

Estamos à disposição, e qualquer outra novidade sobre as alterações enviaremos um novo
comunicado/circular.
ALMEIDA, PORTO & ASSOCIADOS LTDA
Acesse: www.aporto.com.br e confira as últimas notícias.
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